RG ABROAD
2018-19 BATH

Udfordrende Globale Oplevelser for
RG’s Elever

RG-elever på besøg på Hayesfield, april 2018

UK: Studieophold på Gymnasium i Bath
(marts 2019)

To ugers studieophold og privat indkvartering på RG’s
partner-gymnasium: Hayesfield Mixed Sixth Form i
historiske & hyggelige Bath i Sydengland.
Læs om skolen på http://hayesfieldsixthform.com
Undervisning:
Du bor privat hos familie i Bath by (gåafstand fra skolen)
og følger den almindelige gymnasieundervisning sammen
med engelske elever. Der vil være fokus på
naturvidenskabelige fag, men andre fag vil også indgå.
Udover viden om naturvidenskab & naturvidenskabelig
terminologi på engelsk, får du naturligvis også styrket
din mundtlige sprogfærdighed på engelsk, ligesom du
lærer om engelske samfundsforhold og kultur både på
skolen og i de engelske familier.
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Opholdet indeholder en halvdags ekskursion til Bath
Universitet, der er på top-10-listen over de bedste
naturvidenskabelige universiteter i UK.
Der er desuden masser af seværdigheder og museer, du
selv kan fornøje dig med, mens du er i byen
Tid for opholdet: Ugerne 11&12 (9.-23. marts, 2019.)
Pris: Kr. 5000 for 2 ugers skoleophold og logi hos
værtsfamilie med halvpension (frokost i skolens kantine
koster ca. £3 pr. dag).
Transport: du skal herudover selv betale udgift til
flybillet (ca. kr. 2.000) og lufthavnsbus fra Bristol til Bath
(ca. kr. 150 t/r for studerende).
Kapacitet: 10 RG Abroad elever pr år.

Hayesfields nye ”science building”
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Kriterier for optagelse på RG Abroad Bath:
• Robusthed: du skal have modenhed til at stå på egne ben i et
fremmed land og læringsmiljø.
• Studieegnethed: du skal vurderes faglig stærk nok til at undvære
den normale undervisning på RG i rejseperioden og stadig være i
stand til at gå til eksamen på samme vilkår som klassens øvrige
elever hjemme på RG.
• Du skal være en god repræsentant for RG
• Naturvidenskabelige elever har fortrinsret.

Ansøgningsfrist 14. december kl. 12.00
Svar på ansøgningen:
Du får skriftligt svar via Lectio fra skolens RG Abroad
koordinator inden jul om, hvorvidt du er optaget eller ej
samt nærmere detaljer om betaling af depositum (1000
kr.), der skal indbetales senest 1. januar. Restbeløbet til
turen betales 1. februar.
Hjælp til indkøb af flybillet:
RG’s rejsesekretær, Dorthe Salskov hjælper gerne RG
Abroad eleverne med indkøb af flybilletter, hvis der er
behov for det.
Vi opfordrer til, at elever rejser sammen, der hvor det er
muligt.
Yderligere informationer og spørgsmål:
Kontakt RG Abroad koordinator Randi Sabroe på
rs@rungsted-gym.dk
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Tilmelding – RG Abroad 2018-19
Udfyld og underskriv nedenstående blanket og aflever den i
papir på kontoret senest fredag d. 14. december, 2018.
Legater: Der er mulighed for at søge et af skolens
rejselegater på max. 3.500 kr. ved at sende en motiveret
ansøgning til rektor Ruth Kornbo Kirkegaard.
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Bindende tilmelding RG ABROAD Bath 2019
Personlige oplysninger:
Navn (præcis som i pas):
Klasse (nuværende):
Væsentlige helbredsoplysninger:
Motivation for ansøgning af det valgte tilbud (max 50 ord):

Og så lige det vigtige med småt til sidst:
Jeg viser med min underskrift, at jeg er indforstået med, at jeg selv skal afholde
alle udgifter i forbindelse med rejse og ophold og at jeg skal opføre mig på en
måde, så jeg repræsenterer Rungsted Gymnasium på en værdig og ansvarlig måde
samt at jeg selv er ansvarlig for helbreds- & rejseforsikring samt evt. visum i
forbindelse med opholdet.

Dato & underskrift:
________________________________
(forældres underskrift for elever, der ikke er fyldt 18 år på
ansøgningstidspunktet)
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